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Leuven in ’t groen,
dat is netjes!

Alle Leuvenaars 
in beweging

Leuven is een groene stad. De “groenindruk” van de
Leuvenaar ligt dan ook bij de hoogste van de centrum -
steden. Om dit te bewaren moeten we kritisch staan
tegenover het verder volbouwen van de nog beschikbare
open (binnen)gebieden: ook al wordt bij nieuwe projecten
een beperkt openbaar toegankelijk buurtgroen voorzien,
dit mag dit niet ten koste gaan van onze netto-
groenoppervlakte al is die particulier.

CD&V wil niet alleen een groene stad, maar ook een propere, nette stad. Wij gaan
al zeer bewust om met ons afval, maar we willen nog beter doen. In eerste instantie
zetten we in op afvalpreventie. Ook onze straten willen we netjes houden, niet alleen
in de binnenstad maar ook in de deelgemeenten. Hiervoor zullen bijvoorbeeld
bijkomende veeg-rondes gehouden worden.

CD&V steunt ten volle de ambitie voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2030.
We proberen bewoners en studenten samen in beweging te krijgen om het project
mee uit te bouwen. Reeds de komende jaren moeten belangrijke stappen gezet
worden op basis van nu reeds beschikbare en betaalbare technologie. De stad zal
hierbij een voorbeeld vervullen op het vlak van energie, wonen, mobiliteit en
voedsel. Hierbij gebruiken we de expertise van de aanwezige kenniscentra
(KU Leuven, Groep T, Imec). 

We willen zoveel mogelijk Leuvenaars, uit alle lagen van de bevolking, laten sporten
in kwaliteitsvolle omstandigheden, het liefst nog bij sportverenigingen. Het sportbeleid
zal maximale kansen bieden aan zowel competitie sport als recreatiesport. De extra
troef van Leuven, de universiteit, zal worden gebruikt om het topsportbeleid te
optimaliseren via het Topsportplatform.

Via een gericht subsidiebeleid worden clubs gestimuleerd tot kwaliteitsvolle
trainingen en competities in gespecialiseerde en vernieuwde infrastructuur.

We gaan verder met de renovatie en uitbouw van de stedelijke sportinfrastructuur
met onder meer het zwembad in Wilsele, hockey en wielersport in Stadion Chomé
(Heverlee), Ymeria, Bruineveld, Redingenhof en de Rijschool.

We willen dat 60% van de Leuvenaars één keer per week aan sport doen;
drempels hiertoe moeten weggenomen worden. De Fit-O-City wordt uitgebreid
naar de deelgemeenten en Finse pistes aangelegd in verschillende parken in de stad. 


